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SPRAWDZIAN W ŚRODKU NOCY
W okresie dorastania szkoła staje się dla młodych ludzi drugim domem. 

Uczniowie spędzają w niej całe ranki, południa i popołudnia, a nauczyciele 
stają się częścią ich życia. Są jak rodzice, którzy ganią, chwalą, są dumni 
z osiągnięć pociech. I jak wiadomo, z rodziną najlepiej wychodzi się na fo-
tografii...

Nauczyciel odpytuje zestresowanych uczniów przy tablicy. Egzekwuje 
od nich coraz więcej wiadomości, oczekuje odrabiania zadań domowych. 
Zwraca uwagę na nieodpowiednie zachowanie na korytarzu, gani za swa-
wolę. Każe przychodzić gdzieś w środku nocy o 7.10 do szkoły po to, by 
napisać sprawdzian. Co jednak sprawia, że absolwenci, spotykając belfra na 
ulicy, potrafią przegadać z nim wiele godzin i są z tego powodu szczęśliwi?

Narzekanie na zbyt dużą ilość zajęć, zbyt wielkie wymagania nauczycieli 
jest wręcz podstawą egzystencji uczniowskiej. Oprócz ciągłych lamentów 
zdarza się jednak spontaniczna wdzięczność za wpojoną wiedzę, za poświę-
cony czas, za wszystko. W sytuacji, gdy profesor doceni swojego wycho-
wanka, na twarzy chwalonego widać błogi uśmiech i radość. Na spotkaniach 
klasowych okazuje się, że z wychowawcą można porozmawiać na każdy te-
mat, a także miło spędzić czas wolny. Wspólnie przegadane przerwy, wiedza 
o życiu wyniesiona z lekcji, możliwość bycia wysłuchanym – wszystko to 
sprawia, że po latach nauczycieli wspomina się z nostalgią.

Takie wspomnienia mają nasi dziadkowie, rodzice, starsi koledzy. I my, 
obecni uczniowie, dołączymy do nich, gdy sprawdzian z karkołomnej mate-
matyki czy wypracowanie z języka polskiego przestanie decydować o wyj-
ściu do kina na hit sezonu.

Ania Półtorak
(uczennica II LO)
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REMONT KOZIELSKIEJ
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach informuje, że 7 października br. 

zamknięto ulicę Kozielską na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Daszyńskiego 
a skrzyżowaniem z ulicą Styczyńskiego. Zostanie przeprowadzony remont jezdni i chod-
ników wraz z wymianą urządzeń uzbrojenia podziemnego. Termin zakończenia robót 
jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Jeżeli będą one sprzyjające, odcinek 
powinien zostać oddany do użytku do końca br. Dla kierowców przygotowano objazdy 
ulicami Daszyńskiego i Andersa oraz Jasnogórską, Orlickiego i Wyspiańskiego. Na czas 
remontu wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Kozielskiej, Styczyń-
skiego i Wyspiańskiego. PRUiM przeprasza wszystkich użytkowników dróg za powstałe 
utrudnienia i prosi o przestrzeganie ustawionych znaków drogowych. (al)

SPORNE UWŁASZCZENIE
Ważą się losy dwóch ważnych obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Krajowa Komisja Uwłasz-
czeniowa w Warszawie uchyliła decyzję wojewody śląskiego o uwłaszczeniu PKP na nieruchomości przy ul. Zabrskiej 41 
w Gliwicach, obejmującej grunt o pow. 4.157 m2 oraz stojące na nim dwa budynki - obiekt szkolny o pow. użytkowej 567 m2 
oraz halę sportową o pow. użytkowej 1.833 m2. 

SZCZYPTA
STATYSTYKI

Spada liczba zawieranych małżeństw 
i narodzin dzieci w Gliwicach. Od po-
czątku roku do końca września br. od-
notowano w mieście 1.009 ślubów. 

Było ich o 27 mniej, niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. W tym samym cza-
sie urodziło się 857 maluchów (w zeszłym 
roku - 888). Zmniejszyła się też liczba zgo-
nów. W bieżącym roku zarejestrowano ich 
1.446, a w ubiegłym - 1.492. Dodajmy, że 
narodzonym w tym roku chłopcom nada-
wano najczęściej imiona: Jakub, Kacper, 
Michał, Mateusz i Patryk, a dziewczynkom 
- Julia, Wiktoria, Natalia, Oliwia i Aleksan-
dra. (luz)

RADOŚĆ DLA MALUCHÓW
W połowie października br. ruszą prace przy modernizacji dwóch placów zabaw dla 

dzieci w Gliwicach. Jeden z nich o powierzchni ok. 300 m2 jest położony u zbiegu ulic 
Asnyka i Kilińskiego, a drugi o powierzchni ok. 1500 m2 znajduje się w Sośnicy w rejonie 
ulic Ceglarskiej i Górników. Prace będą polegać przede wszystkim na wymianie piaskow-
nic oraz starych i wysłużonych huśtawek i karuzel. Place zostaną także uporządkowane 
i estetycznie zagospodarowane. - Obydwa zadania będą realizowane na wyraźne życze-
nie zainteresowanych mieszkańców. Roboty powinny zakończyć się do 30 listopada br. 
- informuje Barbara Grabowska z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-
nalnych UM. Ich wykonawcą będzie wyłoniona w drodze przetargu firma „MULTI” z Gliwic. 
Łączny koszt robót wyniesie ok. 88 tys. zł z budżetu miejskiego. (luz)

TURNIEJ SZACHOWY
Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów przygotował VI Indywidualny 
Jesienny Turniej Szachowy. Rozgrywki 
rozpoczęły się pod koniec września br. 
i potrwają do końca października br. 
Miłośnicy szachowych pojedynków spo-
tykają się w poniedziałki i piątki w świetlicy 
PZERI przy ul. Zwycięstwa 1. Patronat 
nad turniejem objął prezydent Gliwic, 
Zygmunt Frankiewicz. (al)

AMATORSKA
SIATKÓWKA

Osiem męskich drużyn weźmie udział 
w IV Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej. 
Impreza odbędzie się w sobotę, 16 paź-
dziernika br., w godz. od 9.00 do 20.00 
w halach sportowych przy ul. Warszawskiej 
(w Zespole Szkół Łączności oraz w budynku 
krytej pływalni „Delfin”). Turniej organizują 
wspólnie: nauczyciele ZSŁ, Gliwickie To-
warzystwo Sportu i Kultury „SiKReT” oraz 
Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo - Turys-
tycznych „TUR”. Patronat nad sportową ry-
walizacją objął prezydent Gliwic, Zygmunt 
Frankiewicz. (al)

ZŁOTE GODY
W poniedziałek, 18 października br., 

w Ratusza na gliwickim Rynku odbędzie się 
uroczystość „Złotych Godów”. Wiceprezydent 
miasta, Jan Kaźmierczak, wręczy 31 parom 
małżeńskim medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznane im przez prezydenta 
RP. Dwie pary zostaną uhonorowane oko-
licznościowymi dyplomami z okazji sześć-
dziesiątej rocznicy ślubu. Początek spotkań 
- godz. 10.00 i 11.00. (al)

Uznano, że zaskarżona przez prezydenta Gliwic decyzja wo-
jewody została wydana z  naruszeniem przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego. Przekazano sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Przypuszcza się, że ostateczny werdykt wojewody 
może zapaść w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

30 marca br. wojewoda odmówił nieodpłatnego przekazania 
miastu Gliwice nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Zabrskiej. 
Prawo własności budynków przyznał nieodpłatnie Polskim Kole-
jom Państwowym. Ustalono że za użytkowanie wieczyste gruntu 
będą one musiały płacić rocznie 1.033 zł na konto Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (wartość działki wyceniono łącznie na kwotę 
344.320 zł). Wojewoda postanowił, że przejęcie nieruchomości 
nastąpiło z dniem 27 października 2000 roku. Stwierdził, że objęty 
decyzją uwłaszczeniową grunt „pozostawał w dniu 5 grudnia 1990 
roku w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego PKP”. W jego 
ocenie stanowiło to podstawę prawną przyznania nieruchomości 
Polskim Kolejom Państwowym, zgodnie z ustawą z 8 września 
2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.

16 kwietnia br. prezydent Gliwic odwołał się od decyzji woje-
wody do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Wyjaśnił, że budynki 

przy ul. Zabrskiej 41 służą celom edukacyjnym. Wcześniej funk-
cjonował tam Zespół Szkół Kolejowych. Obecnie obiekty są zaś 
wykorzystywane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. 
Placówka prowadzi codzienne zajęcia dla ok. 800 uczniów. Bu-
dynki niedawno zmodernizowano, a prace wykonano wysiłkiem 
własnym społeczności szkolnej, przy wsparciu ze strony władz 
samorządowych miasta. Nie ma możliwości przeniesienia tej 
części ZSTI do innego gmachu na terenie Gliwic. Podtrzymanie 
decyzji wojewody spowoduje znaczny wzrost kosztów działalności 
szkoły, co w efekcie może wręcz uniemożliwić jej prowadzenie 
– argumentował Zygmunt Frankiewicz.

W oczekiwaniu na ostateczny werdykt wojewody zawarto tym-
czasową umowę dzierżawy nieruchomości przy ul. Zabrskiej 41. 
Została ona podpisana przez władze samorządowe Gliwic i Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Katowicach. Wyso-
kość czynszu dzierżawnego ustalono na poziomie 6.363,15 zł 
miesięcznie. Opłaty z tego tytułu będą na razie obciążać budżet 
Gliwic. W przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść naszego 
miasta zastrzeżono sobie jednak prawo wystąpienia do PKP o zwrot 
niesłusznie pobranego czynszu dzierżawnego. (luz)
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MINISTERSTWO 
KONTRA WOJEWODA

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przedstawiło swoją opinię 
prawną na temat sposobu ogłaszania konkursów oświatowych. 

W nadesłanym do Gliwic piśmie stwierdzono, że „ogłoszenie konkursu 
jest jedną z czynności organizacyjno - technicznych, towarzyszących 
przeprowadzeniu konkursu i polega wyłącznie na podaniu do publicznej 
wiadomości informacji o przeprowadzonym konkursie na stanowisko 
dyrektora szkoły. Zatem – w opinii Ministerstwa – w kwestii ogłoszenia 
o konkursie wystarczające jest wydanie ustnego polecenia. Realizacja 
zadania należy do właściwości wójta, burmistrza, prezydenta miasta”. 
Dokument przesłany na ręce wiceprezydenta miasta, Jana Kaźmierczaka, 
jest odpowiedzią ministerialnego Departamentu Pragmatyki Zawodowej 
Nauczycieli na wcześniejszą prośbę gliwickich władz samorządowych 
o dostarczenie wiążącej wykładni obowiązujących w naszym kraju 
przepisów.

Przypomnijmy, że przed kilkoma tygodniami wojewoda śląski wytknął 
prezydentowi Gliwic „nieistotne naruszenie prawa” w 10 lipcowych za-
rządzeniach o obsadzie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych 
w mieście. Wojewoda uważa, iż prawo ogłaszania konkursów oświatowych 
przysługiwało wyłącznie Radzie Miejskiej, a nie prezydentowi miasta. „Nie-
istotne naruszenie prawa” polegało - w ocenie wojewody - na „powierzeniu 
konkretnym osobom stanowisk dyrektorskich, pomimo braku uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia konkursów oświatowych”.

- Z ekspertyzy prawnej MENiS wynika jasno, że zarzuty wojewody 
były zupełnie bezzasadne. Zdziwienie musi budzić fakt, iż reprezentant 
rządu w terenie może mieć w jakiejkolwiek sprawie inne zdanie, niż sam 
rząd - komentuje Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy UM. (luz)

KOMU STYPENDIA?
W najbliższym czasie Zarząd Województwa Śląskiego 
powinien potwierdzić, czy dwa gliwickie projekty stypen-
dialne, przygotowane w ramach programów unijnych, 
zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Ich realizacja umożliwi m.in. utworzenie funduszu 
stypendialnego dla studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Zakłada się, że stypendiami zostaną 
objęci nie tylko studenci studiów dziennych, ale również 
wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Formalnym 
warunkiem przyznania stypendium europejskiego będzie 
jednak stałe zameldowanie w Gliwicach. Odmienne reguły 
w tej materii mają natomiast obowiązywać osoby objęte 
programem przeznaczonym dla uczniów gliwickich szkół 
ponadgimnazjalnych. Z założenia nie mogą oni mieszkać 
w Gliwicach. Muszą być zameldowani na stałe na terenie 
wiejskim. Miesięczny dochód na osobę w ich rodzinach nie 
może przekraczać kwoty 504 zł netto (w przypadku niepeł-
nosprawności - 583 zł netto). Stypendia będą przekazywane 
bądź to w formie rzeczowej, bądź też w postaci dofinan-
sowania opłat ponoszonych przez uczniów lub refundacji 
kosztów nauki. Stypendia powinny umożliwić częściowe 
albo całkowite pokrycie kosztów: zakupu podręczników, 
dojazdów do szkoły, zakwaterowania w bursie, internacie 
lub na stancji, zakupu posiłków w stołówce, a także tzw. 
czesnego, które pobiera się od uczniów w szkołach niepu-
blicznych. Decyzję o wyborze formy świadczenia podejmą 
stypendyści. (luz)

POTRÓJNY JUBILEUSZ
W piątek, 22 października br., o godz. 18.30 w kościele gar-
nizonowym p.w. Św. Barbary rozpocznie się koncert Akade-
mickiego Chóru Politechniki Śląskiej. Nowy rok akademicki 
2004/2005 będzie miał dla śpiewaków szczególny charakter. 
Wiąże się z obchodami potrójnego jubileuszu: 60-lecia Aka-
demickiego Chóru Politechniki Śląskiej, 100-lecia założyciela 
gliwickiego zespołu - Lwowskiego Chóru Technickiego oraz 
25 edycją Gliwickich Spotkań Chóralnych.

W minionym roku akademickim chór wystąpił 39 razy oraz 
wziął udział w 4 festiwalach. Zaprezentował się w Gliwicach, 

Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rabce, Rudach Raciborskich, 
Rybniku, Świętochłowicach, Ustroniu, Warszawie, Wrocławiu 
i Zabrzu, a także w Niemczech - w Kallenhardt, Hattingen i Lip-
pstadt. W lipcu br. zespół został nagrodzony trzema srebrnymi 
medalami podczas III Olimpiady Chóralnej w Bremie. W imprezie 
uczestniczyło 340 chórów z 62 krajów. Z inicjatywy chóru zorga-
nizowano Gliwickie Spotkania Chóralne oraz koncert chóru „Stiv 
Naumov” z Macedonii. 

Kierownictwo chóru zaprasza młodzież studiującą i uczącą 
się do wspólnej pracy. Próby odbywają się w poniedziałki i środy 
w godz. od 18.30 do 21.00. Siedziba chóru znajduje się na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 5. (al)

 Koncert Lwowskiego Chóru Technickiego 18 grudnia 1911 r. 

Próba Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej przed występem na Olimpiadzie 
Chóralnej  w Bremie w 2004 roku
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ŚLADAMI HISTORII
Erich Mendelsohn, światowej sławy architekt, którego dzieła można 

podziwiać m.in. w Poczdamie, Stuttgarcie czy we Wrocławiu, zaprojek-
tował dla Gliwic „DOM TEKSTYLNY ERWINA WEICHMANNA”. Obiekt 
ten znany jako dom Mendelsohna powstał w samym centrum miasta, 
u zbiegu dwóch traktów – handlowego i spacerowego. Stanął na rogu 
ulicy Zwycięstwa i alei prowadzącej do parku Chopina. 

Erwin Weichmann był kupcem tekstylnym. Wzniesiony na jego zle-
cenie dom został zbudowany w latach 1921-22 w stylu funkcjonalizmu 
z prostymi elewacjami poprzecinanymi jedynie wysuniętymi poza obręb 
budynku gzymsami. Charakterystyczny motyw wstęg okiennych został 
wykorzystany z większym umiarem, niż np. w wieży obserwacyjnej 
Einsteina w Poczdamie. Dopełnienie całości stanowiła czwarta kondy-
gnacja, wyrastająca jak wieża ponad płaski dach. Budynek nie stwarza 
dysonansu na tle dziewiętnastowiecznych kamienic. Na początku mógł 
być postrzegany jako dzieło kontrowersyjne. Z czasem wrósł jednak 
w pejzaż śródmieścia, stając się jego znakiem rozpoznawczym. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Śląski wojewódzki konserwator zabytków w Katowicach wyraził zgodę na powierze-

nie Ewelinie Pokorskiej-Ożóg funkcji miejskiego konserwatora zabytków w Gliwicach. 
Prezydent Gliwic powołał ją na to stanowisko na podstawie porozumienia z 5 sierp-
nia br., zawartego między wojewodą śląskim a gminą Gliwice na okres trzech lat. 
Porozumienie dotyczy prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków. 
Ewelina Pokorska-Ożóg pełni swoją funkcję od 1 października br. Od 8 lat pracuje 
ona w Wydziale Architektury i Urbanistyki UM. (luz)

tygodnik

dostępny również na stronie internetowej www.um.gliwice.pl

Ekipa rządząca miastem nie zrobiła wszystkiego, co możliwe, żeby pozyskać fundusze zewnętrzne na budowę 
obwodnicy, kanalizacji, a także na realizację innych przedsięwzięć potrzebnych Gliwicom – stwierdzono na łamach jednej 
z lokalnych gazet. Nie wolno zapominać o potrzebach mieszkańców – napisano w tej publikacji. Poważne zarzuty wyma-
gają udzielenia odpowiedzi.

Władze samorządowe miasta nie zlekceważyły swoich obo-
wiązków i nie zapomniały o potrzebach mieszkańców. Warto 
przypomnieć, że przed trzema laty Komitet Zarządzający ISPA  
DG Regio Komisji Europejskiej zatwierdził wniosek gminy Gliwice 
o dofinansowanie modernizacji gospodarki ściekowej w mieście. 
Ustalono, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 69 milionów 
euro, a bezzwrotna dotacja z funduszu ISPA osiągnie wysokość 
35 milionów euro. Już wtedy było wiadomo, że będzie to najwięk-
sza miejska inwestycja w powojennej historii Gliwic. Pozyskano 
ogromne środki finansowe na modernizację i budowę systemu 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ośmiu dzielnicach miasta. 
Obecnie trwają już prace przy realizacji przedsięwzięcia. 

W minionych latach podejmowano też aktywne starania 
o przyznanie Gliwicom pieniędzy ze środków ISPA na budowę 
miejskiej obwodnicy drogowej. Władze centralne nie zaakcep-
towały jednak takiego wniosku. Argumentowano, że projektowa-
ny odcinek autostrady A4 z Kleszczowa do Sośnicy powstanie 
właśnie dzięki dotacji z funduszu ISPA i będzie „autostradową 
obwodnicą Gliwic”. Nie ma więc żadnej możliwości – podkreślano 

w Warszawie – dwukrotnego pozyskania funduszy unijnych na 
taki sam cel. Odmowa nie zniechęciła bynajmniej władz miejskich 
do poszukiwania środków finansowych z innych źródeł. Nie zre-
zygnowano bowiem z planów budowy obwodnicy.

 Pod koniec marca br. zawarto porozumienie z firmą 
Carrefour, która we własnym zakresie zobowiązała się do 
budowy węzła komunikacyjnego w obrębie DK-88 (tzw.„starej 
autostrady”) wraz z połączeniem z ul. Czołgową. Koszt inwestycji 
wyniesie – jak się szacuje – ok. 17 milionów zł. Węzeł będzie 
ważnym elementem przyszłej obwodnicy. Podobną rolę spełni 
projektowane połączenie drogowe ul. Pocztowej z ul. Okrężną. 
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał Gliwicom na realizację 
tego zadania 1,2 miliona zł. Czy te przykłady działań mających 
na celu pozyskanie środków zewnętrznych na miejskie inwe-
stycje mogą świadczyć o zaniechaniu obowiązków ciążących 
na władzach miejskich? Wnosek nasuwa się sam - postawione 
zarzuty są zupełnie nietrafne, a nawet absurdalne.  (rzepa)
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TELEFONICZNE
ZMIANY

Do poniedziałku, 18 października br.,we 
wszystkich działach i komórkach organizacyj-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
będą prowadzone prace związane ze zmianą 
systemu łączności telefonicznej. OPS przepra-
sza klientów za ewentualne utrudnienia. (al)



5MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY - GLIWICE - www.um.gliwice.pl

BYŁO, BĘDZIE

LAURY DLA PEDAGOGÓW
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano wielu gliwickim pedagogom okolicznościowe nagrody i odznaczenia. Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Srebrne Krzyże Zasługi wręczono w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach w dniach 7 i 8 października br. Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody ministerialne, a także 
nagrody śląskiego kuratora oświaty i prezydenta Gliwic trafią natomiast do rąk wyróżnionych nauczycieli w czwartek, 
14 października br., podczas uroczystego spotkania środowiska oświatowego w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Łabędach.

ODZNACZONA KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:

1. Krystyna WOJARSKA    - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

WYRÓŻNIENI SREBRNYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI:

1. Elżbieta KWITEK    - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
2. Maciej MIKUŁA    - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10
3. Maria SMAGACZ     - nauczycielka Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

UHONOROWANI MEDALAMI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:

1. Józef RAMUS    - nauczyciel Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
2. Wojciech WITKOWSKI   - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

WYRÓŻNIONY NAGRODĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU:

1. Florian BROM    - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

UHONOROWANI NAGRODAMI ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY:

  1.Władysław CHOJECKI   - nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych
  2. Bernadetta GANCARZ   - nauczycielka Gimnazjum nr 19
  3. Krystyna KWODAWSKA   - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
  4. Bolesław MOKRSKI   - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
  5. Jolanta NAGAJ    - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 28
  6. Aleksandra POMORSKA   - wicedyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
  7. Dorota PRZYBYSZ    - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
  8. Halina PUCHAŁA    - nauczycielka Medycznego Studium Zawodowego 
  9. Jolanta SZAJKO    - wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 29
10. Alicja ZGADZAJ    - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY
(PIERWSZEGO STOPNIA):

1. Wanda CHMIELARZ    - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1
2. Stanisław DUMANOWSKI   - nauczyciel Gimnazjum nr 10
3. Elżbieta GUZIORSKA   - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41
4. Barbara HADUCH    - wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Joanna KOĆWIN    - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 21
6. Krystyna MATUSIAK    - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5
7. Urszula ORGAN-HIKIEL   - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14
8. Anna SUCHECKA    - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 20

WYRÓŻNIENI NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE OŚWIATY
(DRUGIEGO STOPNIA):

1. Bożena BEDNARSKA-ZIELIŃSKA  - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7
2. Andrzej BEŻAŃSKI    - dyrektor Gimnazjum nr 6  
3. Maria BISAGA    - nauczycielka Zespołu Szkół Budowlanych
4. Barbara JANUSZEWSKA-HASIEC  - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
5. Sławomir JĘDRZEJOWSKI   - nauczyciel Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
6. Krystyna MICHALCZEWSKA   - nauczycielka Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
7. Teresa PLEWA    - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, doradca metodyczny
8. Barbara PODGÓRSKA   - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
9. Alicja SIKORA    - nauczycielka Gimnazjum nr 4, doradca metodyczny 

10. Urszula WIĘCKOWSKA   - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 14, doradca metodyczny
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CHRZEŚCIJAŃSKIE WARTOŚCI W NOWEJ EUROPIE
W dniach od 10 do 11 września br. redakcja „Euroscoli” uczestniczyła w Krakowie 

w IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji 
europejskiej”. Zorganizowało ją gliwickie Wydawnictwo „Wokół Nas”, Fundacja Konra-
da Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana, Papieska Akademia Teologiczna oraz 
Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Spośród wielu znakomitych prelegentów 
wymienić należy: kardynała Franciszka Macharskiego, kardynała Waltera Kaspera, biskupa 
Tadeusza Pieronka, prof. Bronisława Gieremka, komisarz Danutę Huebner, komisarza 
Rocco Buttiglione, przewodniczącego parlamentu Włoch Pier Ferdinando Casini, Adama 
Michnika, prof. Leszka Balcerowicza. Podczas konferencji jeden z jej organizatorów, 
dr Hennig Tewes, udzielił wywiadu „Euroscoli”.  

   Aleksandra Śnieżek-Drapała

Czym zajmuje się Fundacja Konrada Adenauera w Pol-
sce?

Edukacją obywatelską w dziedzinie stosunków polsko-niemiec-
kich, integracji europejskiej, bezpieczeństwa i polityki gospodarczej. 
To cztery najważniejsze filary naszych działań. Współpracujemy 
ze wszystkimi, którym bliskie jest pojęcie „społeczeństwo obywa-
telskie” czyli z politykami, dziennikarzami, biznesmenami, ale też 
z organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami uniwersy-
teckimi, szkolnymi, itd. Działamy w Polsce od 1989 roku. Obecnie 
jesteśmy bardziej znani niż wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy naszą 
działalność. Niestety nasze możliwości finansowe są ograniczo-
ne. Jesteśmy małym biurem, ale bardzo aktywnym. Ludzie mają 
często wrażenie, że tworzymy organizację np. na skalę Fundacji 
Batorego. To nie jest prawda - tam pracuje 30 czy 50 osób, u nas 
- zaledwie 7. 

Czy młodzież w Polsce jest młodzieżą aktywną czy 
bierną? 

Nie jest łatwo powiedzieć, że młodzież jest aktywna bardziej 
lub mniej. Sądzę, że część młodzieży jest bardzo zaangażowana 
i ambitna, także w sensie obywatelskim. Są ludzie, którzy studiują 
na dwóch kierunkach, znają trzy języki, pracują i w tym samym 
czasie uczą się. To świadczy o ich dynamice, o chęci zdobywania 
nowych doświadczeń i rozwoju. To jest coś, czego w Niemczech 
nie ma i trudno to sobie nawet wyobrazić. Uważam, że warunki, 

w jakich dorastały 
dzieci w Niemczech 
w latach osiemdzie-
siątych i dziewięć-
dziesiątych, raczej nie 
aktywizowały młodych 
ludzi. Wiedli oni spo-
kojne i stabilne życie. 
W Polsce jest inaczej. 
Jesteście krajem, któ-
ry bardzo szybko się 
zmienia. Młodzież wie, 
że jeśli chce coś osią-
gnąć w życiu to może 
to zrobić tylko poprzez 
dynamiczne działanie 

z własnej woli. Niczego nie dostanie w prezencie, np. od rodziców. 
Dla mnie to jedno z najbardziej trwałych wrażeń z Polski. Jeździłem 
po kraju, szczególnie przed referendum w zeszłym roku. Rozma-
wiałem z wieloma ludźmi. Spotkałem takich, którzy mi ogromnie 
imponowali - mieli po osiemnaście czy dwadzieścia lat i żyli w zu-
pełnie inny sposób niż młodzież z Niemiec. Zdaję sobie sprawę, 
że tak nie wygląda całe społeczeństwo. Dzisiaj jest mnóstwo ludzi 
sfrustrowanych, szczególnie w biedniejszych regionach.

Czy Pan również był aktywny społecznie na studiach?
Ja studiując – studiowałem, i to poważnie. W Polsce natomiast 

uczyłem się na uniwersytetach. Zauważyłem, że studenci, którzy 
pracują, są przyzwyczajeni do uczenia się na dwa tygodnie przed 
egzaminem i to koniec - więcej nie robią. Ja studiowałem w Anglii 
i co tydzień musieliśmy oddawać esej, czytać książki, byliśmy 
sprawdzani. To były dość intensywne studia, ale działałem też 
społecznie. Angażowałem się przez cztery lata w organizację, 
pomagającą bezdomnych. To doświadczenie jest to dla mnie 
ważne do dnia dzisiejszego .

Co mógłby Pan powiedzieć współczesnej młodzieży ży-
jącej w Polsce? Na co zwróciłby Pan szczególną uwagę?

Moim zdaniem najważniejsza dla młodzieży nauka języków. 
Można sobie odmówić nieco typowej rozrywki, jak dyskoteka czy 
wyjście do klubu, ale trzeba uczyć się i inwestować w siebie. To 
jest długi proces, a czas biegnie. Jeśli masz dzisiaj 17 lat, to zo-
stały w zasadzie dwa lata, aby nauczyć się jakiegoś języka - klasa 
maturalna i pierwszy rok studiów. Potem - na drugim, trzecim 
roku studiów - już oferowane są stypendia. A warunkiem wyjaz-
du np. do Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii czy jakiegokolwiek 
innego kraju jest oczywiście biegła znajomość języka. Spotkałem 
mnóstwo studentów, którzy mają po 20 lat i nagle zdają sobie 
sprawę z tego, że nie znają języków albo znają tylko jeden. Zdarza 
się, że na stypendium do wymarzonego kraju nie ma już miejsc, 
a nie mogą pojechać do innego, ponieważ nie znają języka. To 
jest duży kłopot, a właściwie stracona na całe życie szansa. Jeśli 
ktoś ma ochotę zrobić coś dla siebie, to powinien absolutnie wy-
korzystać czas w wieku 15, 16, 17 lat na naukę języków - to jest 
najważniejsze. Lepiej uczyć się nie w szkole, ale prywatnie. To 
się w efekcie po prostu opłaca.

Rozmawiała: Marta Furtak

w jakich dorastały 
dzieci w Niemczech 
w latach osiemdzie-
siątych i dziewięć-
dziesiątych, raczej nie 
aktywizowały młodych 
ludzi. Wiedli oni spo-
kojne i stabilne życie. 
W Polsce jest inaczej. 
Jesteście krajem, któ-
ry bardzo szybko się 
zmienia. Młodzież wie, 
że jeśli chce coś osią-
gnąć w życiu to może 
to zrobić tylko poprzez 
dynamiczne działanie 

Dr Henning Tewes - ur. 1972 r., 
dyrektor Fundacji K. Adenauera 
w Warszawie. Studiował politologię, 
historię i socjologię w Bonn, Bri-
stolu i Oksfordzie, uzyskał doktorat 
Uniwersytetu Birmingham za pracę 
„Germany as a Civilian Power. The 
Western Integration of East Central 
Europe, 1989-1997”. Publikował teksty 
w specjalistycznych czasopismach na 
temat polityki zagranicznej. W latach 
1997-1998 wykładał na Uniwersytecie 
w Oksfordzie. Mieszka w Warszawie.

AKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
odpowiada dr Henning Tewes

Aleksandra Śnieżek-Drapała i Marta Furtak z redakcji EUROSCOLI 
miały okazję spotkać się z prof. Bronisławem Geremkiem fo
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EUROSCOLA
młodzieżowy dodatek europejski,
promujący edukację obywatelską

wydawany przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Akademia Edukacji Europejskiej”

Redaguje zespół: Katarzyna Lukoszek, Kajetan Gornig, Rafał Budnik, 
Marta Furtak, Aleksandra Śnieżek-Drapała, Marcin Senderski

Kontakt: tel.: 231-24-95, fax: 332-47-51, e-mail: euroscola@wp.pl

SZKOLNE TRANSAKCJE
Nowoczesna edukacja, szczególnie w dobie integracji europejskiej, coraz 

częściej wykracza poza szkolne mury. Lekcje prowadzone wyłącznie przy pomo-
cy podręcznika stają się powoli anachronizmem. Bardzo popularne, efektywne 
i lubiane przez uczniów są wymiany ze szkołami zagranicznymi. Taką działalność 
podejmują, nie od dziś zresztą, niektóre z gliwickich liceów. 

I Liceum Ogólnokształcące już w 1990 roku zainicjowało program wymian ze 
szkołami francuskimi, początkowo z Valenciennes i Aulnoye-Aymiries, a od 9 lat 
ze szkołą Lycée Notre-Dame z Cambrai. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest 
dobra znajomość języka francuskiego, umożliwiająca porozumiewanie się z rówie-
śnikami  i gospodarzami (uczniowie mieszkają u francuskich rodzin). Wyjazd daje 
szansę sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce, poznania kultury 
i życia codziennego w innym kraju, a także nawiązania nowych przyjaźni. W tym 
roku, podczas tygodniowego pobytu w Cambrai, licealiści z „jedynki” zwiedzili Pa-
ryż, Lille, Boulogne-Sur-Mer, Reims oraz Brukselę. W poprzednich latach I Liceum 
współpracowało także ze szkołami duńskimi i szwajcarskimi. 

Popularny „Wróbel”, czyli gliwickie II LO, w latach 1999 – 2001 prowadził wymiany 
z francuskim gimnazjum w Anet. W 2001 roku współpraca Klubów Europejskich 
zaowocowała wyjazdem do szwedzkiej Nacki, a w 2002 roku – na Litwę.

W V Liceum Ogólnokształcącym tradycja wymian międzynarodowych sięga kil-
kunastu lat. Szkoła współpracuje z angielskim Doncaster – miastem od 1979 roku 
zaprzyjaźnionym z Gliwicami. W tym roku na Wyspy wyjechało 10 licealistów. Do 
Polski zawitało natomiast 10 Brytyjczyków i 10 Niemców, którzy zwiedzili między 
innymi Warszawę i Wrocław.

Zaangażowane w taką działalność jest również VII Liceum Ogólnokształcące, 
które przeprowadza „transakcje” ze szkołami z niemieckiego Dessau i słowackiego 
Keżmaroku. 

Marcin Senderski

EUROBELFER POSZUKIWANY
Być może wkrótce będziemy mogli zaobserwować emigracje nie tylko polskich lekarzy 

i tłumaczy, ale także nauczycieli. Informację o zapotrzebowaniu na naszych pedagogów ogłosiło 
w lipcu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Kandydaci musieli znać język francuski oraz 
legitymować się sześcioletnim stażem zawodowym. Sześciu nauczycieli z Polski, wybranych 
w drodze konkursu, uczy już od tego roku szkolnego dzieci polskich urzędników unijnych 
w Brukseli i Luksemburgu. Zapytaliśmy wykładowców matematyki w kilku gliwickich liceach, 
czy przystaliby na podobną propozycję.

Nauczycielka z I LO mówi, że nie zgodziłaby się na wyjazd. - W większości krajów Unii 
Europejskiej poziom nauczania jest znacznie niższy niż w Polsce. Nasze liceum prowadzi 
wymiany ze szkołami francuskimi. Kiedy przyjeżdżają do nas goście znad Loary, są często 
zdziwieni naszym programem nauczania matematyki. Oni nie mają pojęcia na przykład 
o pochodnych funkcji. To byłby główny powód mojej decyzji – uzasadnia.

- Ja na pewno nie skorzystałabym z oferty wyjazdu – wtóruje matematyczka z III LO. 
– Choć nie ukrywam, że dla młodszych ode mnie nauczycieli jest to okazja do podniesienia 
kwalifikacji zawodowych i przeżycia wspaniałej przygody. Również zarobki są tam na pewno 
wyższe. Ja jednak posiadam w Polsce rodzinę i zapuściłam tu już korzenie. Język niemiecki 
znam w stopniu przeciętnym. Nie mam również pojęcia o komputerach, które na Zachodzie 
są głównym narzędziem pracy matematyków. 

- Jeżeli kiedykolwiek zgodziłabym się wyjechać za granicę, to głównym powodem były-
by sprawy zarobkowe – stwierdza z kolei nauczycielka w IV LO. – Nie znam jednak języka 
francuskiego i ciężko mi się na ten temat szerzej wypowiadać. Myślę, że na pewno pomysł 
jest warty zastanowienia.

Obecnie istnieje dwanaście szkół europejskich (m.in. w Belgii, Niemczech, Holandii, 
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), gdzie kształcą się dzieci pracowników unijnych instytucji, mię-
dzynarodowych placówek, ambasad i firm.

Marcin Senderski

Co kraj, to ... 
edukacja

Nasi „eksportowi” nauczyciele, 
młodzież i rodzice kilkulatków, pla-
nujący wyjazd za granicę  muszą 
pamiętać, że „co kraj, to obyczaj”, 
również jeżeli chodzi o system kształ-
cenia. Na przykład:
Ø w Holandii dzieci rozpoczynają 

naukę już w wieku 5 lat i wystę-
puje tam aż 10-stopniowa skala 
ocen, 

Ø w Portugalii egzamin na zakoń-
czenie szkoły średniej zdawany 
jest przez uczniów ze wszystkich 
wykładanych przedmiotów, a nie 
z kilku wybranych, jak to ma 
miejsce w Polsce,

Ø w Danii ciekawostką jest całko-
wity brak świadectw w szkołach 
podstawowych, 

Ø w Irlandii najmłodsze dzieci nie 
uczą się języków obcych, 

Ø w Niemczech każdy z landów 
ustala odrębny system eduka-
cyjny.

EURODESK
BAZA WIEDZY ON-LINE
Eurodesk to europejski program, funk-

cjonujący w 27 krajach, przeznaczony dla 
młodzieży, a także pedagogów, pracowników 
instytucji i organizacji młodzieżowych. Dzia-
ła na trzech poziomach - europejskim, kra-
jowym i regionalnym. Wszyscy pracownicy 
w całej Europie mają ze sobą kontakt on-line 
i korzystają ze wspólnej bazy danych. 

W Polsce Eurodesk posiada 16 re-
gionalnych punktów informacyjnych na 
terenie całego kraju, m.in. w Katowicach. 
Konsultanci udzielają informacji (bezpo-
średnio w swoich siedzibach, przez telefon 
i internet) o krajach europejskich, studiach, 
szkoleniach i stażach zagranicznych, a także 
o programach i organizacjach polskich i eu-
ropejskich. Dzięki Eurodesk można nawiązać 
kontakt z rówieśnikami lub organizacjami 
z zagranicy oraz znaleźć partnerów do 
projektu. 

Wszystkie informacje są dostępne w in-
ternecie pod adresem: www.eurodesk.pl

Katarzyna Lukoszek
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TEATR AUTOTELICZNY
Około 200 osób zgromadziło się o zmroku 25 września br. na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ko-
zielskiej, aby zobaczyć najnowszy spektakl Teatru Autotelicznego. Grupa zaprezentowała widowisko plenerowe „Poemat 
wieczorny”. 

Wystąpili: Aleksan-
dra Kranz, Agnieszka 
Urbanek, Natalia Urba-
nek, Aneta Wolany, Alina 
Wszelaczyńska - uczen-
nice IV LO, Agnieszka 
Buchta, Maria Magdale-
na Włodarz - uczennice 
Gimnazjum nr 9, Maciej 
Koper z Liceum „FILOMA-
TA”, Aleksandra Urbanek 
z III LO, Jakub Kochel 
z SP nr 1. Reżyserem, 
autorem scenariusza, 
projektu masek i scenografii był Rafał Urbacki. – Po „Doty-
ku:” i „Transgresjach” było to trzecie, a zarazem najbardziej 
efektowne przedsięwzięcie teatru przygotowane dla szerszej 
publiczności. Kostiumy, nagłośnienie, światło, ogień, celtyckie 
pieśni to elementy, które budowały nastrój i oddawały charakter 
sztuki. Przedstawiono wiele efektownych scen – walkę nocy 
z dniem czy taniec z pochodniami wokół ogniska. Poemat nie 
posiadał konkretnej fabuły, ale zmuszał widzów do głębokich 
przemyśleń nad otaczającym światem – relacjonują uczennice 
ZSO nr 1: Ewelina Janek, Magdalena Korona i Anna Zeiner. 

Teatr Autoteliczny powstał w 2002 roku podczas warsztatów 
twórczych w ZSO nr 1. Nadal działa w tej placówce edukacyjnej. 
Grupę tworzy kilkanaście osób, przede wszystkim uczniowie IV LO, 

Gimnazjum nr 9 i SP nr 1. Zespół spotyka się 
w soboty, ale w czasie pracy nad przedstawie-
niem młodzi aktorzy próbują znacznie częściej. 
Zajęcia teatralne prowadzi Rafał Urbacki - daw-
niej uczeń szkoły, a obecnie student drugiego 
roku kulturoznastwa na Uniwersytecie Śląskim. 
Jest on pomysłodawcą i głównym twórcą spek-
takli. – Mają one wiele cech charakterystycz-
nych  dla widowisk z nurtu teatru plastycznego. 
Nie są inscenizacjami żadnych dramatów ani 
adaptacjami utworów literackich. To raczej 

przedstawienia autor-
skie z tekstami Rafała, 
opowiadające o różnych 
aspektach egzystencji. 
Pokazują świat widzia-
ny oczami wrażliwych 
młodych ludzi i dotykają 
ważnych dla nich spraw, 
na przykład miłości, bli-
skości czy samotności  
– opowiada dyrektor ZSO 
nr 1, Wanda Chmielarz. 

Spektakle powstają dzięki wytężonej pracy młodzieży, która sama 
przygotowuje nie tylko swoje role, ale też kostiumy i dekoracje. 
W zakupie materiałów, wypożyczaniu sprzętów i urządzeń poma-
gają im przyjaciele szkoły. (al)

fot. Dariusz Bazyliusz

GODZINY ZWIEDZANIA
Willa Caro i Zamek Piastowski
wtorek, środa, piątek: od 9.00 do 14.30 
czwartek: od 11.00 do 18.00 
sobota, niedziela: od 10.00 do 15.00
Biblioteka w Willi Caro
od wtorku do piątku: od 9.00 do 15.00
Galeria w Ratuszu
poniedziałek: od 10.00 do 14.00
od wtorku do piątku: od 10.00 do 17.00
sobota: od 10.00 do 13.00
niedziela: od 11.00 do 15.00

---- -------- ------- ------- -------- -------- ------- -------- --
Willa Caro
ul. Dolnych Wałów 8 a, tel.: 231-08-54, fax: 230-73-66
wystawy stałe:
• Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemy-

słowców
• Kultura ludowa regionu gliwickiego 

XIX/XX w.

wystawy czasowe:
• Szkło jak plaster miodu. Szkło z huty „HSG - Zawiercie” ze zbiorów Muzeum 

w Gliwicach

UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH
• 14 października, godz. 17.00, Co mówią o nas dzieła sztuki współczesnej? 

Kondycja człowieka XXI wieku widziana przez pryzmat najnowszych do-
konań artystycznych, dr Irma Kozina z Uniwersytetu Śląskiego

• 21 października, godz. 17.00, Szkło artystyczne i użytkowe z Huty Szkła 
Zawiercie, Jolanta Wnuk z Muzeum w Gliwicach

SPOTKANIE Z OBRAZEM
• 17 października, godz. 12.00, Barwny Śląsk w litografiach E.W. Knippla, 

Anna Kwiecień z Muzeum w Gliwicach

Zamek Piastowski 
ul. Pod Murami 2, tel.: 231-44-94
wystawy stałe:
• Pradzieje ziemi gliwickiej
• Z dziejów Gliwic
wystawy czasowe:
• Narodziny przemysłu na Górnym Śląsku. XIX-wieczne mapy geologiczne
Galeria w Ratuszu
Rynek
wystawy czasowe:
• Plakat filmowy z lat 1945 - 1956

MUZEUM 
W GLIWICACH
www.muzeum.gliwice.pl
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Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póź. zm.) 

w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 został podany 

do publicznej wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość przeznaczoną do zbycia: 

- nr 132 do 25 października 2004 r.

Wykaz ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości.

15 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 w pokoju 
nr 2 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 45,39 m2, położonego 

w Gliwicach przy ul. Krupniczej 9 na pierwszym piętrze, wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części 

działki.

Położenie nieruchomości: ul. Krupnicza 9, działka nr 196, ark. mapy 5, 
obr. Gliwice, pow. 284 m2, KW 32125.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Cena wywoławcza lokalu nr 1: 27.363 zł.
Cena wywoławcza gruntu 25% wartości udziału (20/100): 1.159,25 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości: 28.522 zł.
Wadium: 2.852 zł.
Minimalne postąpienie: 285 zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta Gliwice: budownictwo 
mieszkaniowe i usługi.
Udział w przetargu będą mogły brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach, ING Bank Śląski S.A. nr konta: 24 1050 
1298 1000 0022 7947 4098 i dostarczą dowód wpłaty wadium (lub jego ko-
pię) w Biurze Obsługi Interesantów ZGM w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12, do 10 listopada 2004 r. do godz. 14.00.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 29 października 
2004 r. o godz. 10.00.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsa-
mości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający 
je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.
Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaoferowanej 
przez oferenta, który przetarg wygra,

- zwrotowi (przelewem) osobom, które przetargu nie wygrają,
- przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia 

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądo-
wych związanych z nabyciem nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg 
zobowiązana będzie do uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczyste-
go działek w wysokości 1% wartości działki. Wszelkie prawa i obowiązki 
związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia umowy 
notarialnej.

pisemny przetarg nieograniczony na
zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej 

wraz z budową placów zabaw w sześciu miejscach
na terenie Gliwic.

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów lub za 
zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w BOI, stanowisko ds. zamówień publicznych 
i przetargów, w godz. 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), 
tel. 239-12-56, faks 231-27-25.
Termin składania ofert : 27 października 2004r. do godz. 9.00.
Miejsce składania ofert : BOI, na stanowisku ds. zamówień publicznych 
i przetargów.
Termin realizacji zadania : 10 grudnia 2004 r.
Termin otwarcia ofert : 27 października 2004 r. o godz. 10.00 w sali 374 .
Termin związania ofertą: 30 dni .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 
oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, spełniają wymogi określone w SIWZ.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %.

pisemny przetarg nieograniczony na
roboty remontowo-budowlane w Rodzinnym Domu Dziecka 

w Gliwicach, ul. Toszecka 25. 

Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudnia 2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów na stanowisku 
ds. zamówień publicznych i przetargów, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki do 
18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, Biuro Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień pu-
blicznych i przetargów, tel. 239-12-56, faks 231-27-25 w godz. 7.30 – 15.30 
(w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 26 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Intere-
santów – stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 26 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 30 dni. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz nie podle-
gają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
cena - 100 %.

pisemny przetarg nieograniczony na

prace związane z konserwacją (czyszczeniem) kanalizacji 
deszczowej w pasie drogowym na terenie Miasta Gliwice.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można 
odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 2, w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) na stanowisku ds. zamówień 
publicznych i przetargów lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi 
Interesantów, na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów w godz. 
od 7.30 do 15.30 (wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, 
faks 231-27-25.
Termin składania ofert: 15 grudnia 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, na stanowisku 
ds zamówień publicznych i przetargów w siedzibie zamawiającego.
Wadium: 24.000 zł.
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2007 r.
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2004 r. o godz. 12.00 w sali nr 254 
w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 60 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 
- 100%.
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pełna treść ogłoszeń zamieszczana jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie www.um.gliwice.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
ogłasza konkurs na 

stanowisko głównego księgowego.

Kandydaci powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie o kierunku 

rachunkowość,
- doświadczenie w pracy w księgowości,
- znajomość księgowości budżetowej oraz prawa oświatowego, 
- znajomość komputerowych programów płacowych, księgowych oraz 

programu Płatnik.
Oferty można składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gli-
wicach przy ul. Rybnickiej 29 (tel/faks 232- 69- 54) w terminie do 27 paź-
dziernika 2004 r. do godz. 10.00.
Oferta winna zawierać:
- list motywacyjny,
- CV z klauzulą  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych)”,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifi-
kacje.

Informacji w tej sprawie udziela sekretariat MDK w godzinach od 10.00 
do 17.00, tel. 232- 69- 54.

Dyrektor MDK
Artur Czok

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o., w Gliwicach, 

ul. Rybnicka 47, 

ogłasza przetargi 
organizowane wg procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice na

q
dostawę agregatu prądotwórczego.

Termin składania ofert: 28 października 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 28 października 2004 r. o godz.10.00.

q
dostawę komputerów, monitorów i drukarek. 

Termin składania ofert: 21 października 2004 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 21 października 2004 r. o godz. 10.00.

pisemny przetarg nieograniczony na 
niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą

podziemną – przebudowa ul. Żeńców w Gliwicach. 

Wymagany termin realizacji zadania: 30 listopada 2004 r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można ode-
brać w siedzibie zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów, na stanowisku 
ds. zamówień publicznych i przetargów, w godz. 7.30-15.30 (w czwartki 
do 18.00) lub za zaliczeniem pocztowym.
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 239-
12-56, faks 231-27-25, w godz. 7.30 – 15.30 (w czwartki do 18.00).
Termin składania ofert: 25 października 2004 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: siedzibia zamawiającego, Biuro Obsługi Interesantów 
– stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów.
Termin otwarcia ofert: 25 października 2004 r. o godz. 11.00 w sali 131 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 30 dni.  
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w art. 22 ust 1 oraz nie podle-
gają wykluczeniu z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena 
- 100 %.

pisemny przetarg nieograniczony na
zakup aparatu do elektroforezy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie 
zamawiającego: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów. 
Informacje i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Interesantów na 
stanowisku ds. zamówień publicznych i przetargów, w godz. od 7.30 do 15.30 
(wtorek do 16.00, czwartek do 18.00), tel. 239-12-56, faks 231-27-25.
Termin składania ofert: 27 października 2004 r. do godz. 8.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów na stanowisku ds. za-
mówień publicznych i przetargów w siedzibie zamawiającego.
Wadium: nie dotyczy.
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.
Termin otwarcia ofert: 27 października 2004 r. o godz. 9.00 w pokoju 227 
w siedzibie zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone 
w SIWZ, w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustala się następujące kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 
- 100%.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu pisemnego ofertowego na 
wysokość stawki czynszu następujących lokali użytkowych:

ul. J. Śliwki 19 - pow. 298,91 m2,
ul. Syriusza 24 - pow. 121,48 m2,

ul. Poli Gojawiczyńskiej - pow. 26,17 m2.

Termin składania ofert: 4 listopada 2004 r. do godz. 15.00.
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2004 r. o godz. 10.00.
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URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
zatrudni pracownika 

w Wydziale Podatków i Opłat. 

Kandydaci winni posiadać:
● wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, ekonomia, 

zarządzanie, 
● znajomość merytoryczną prawa podatkowego, w szcze-

gólności zagadnień związanych z postępowaniem po-
datkowym w zakresie podatku od nieruchomości, 

● umiejętność obsługi komputera,
● mile widziana znajomość języka angielskiego lub nie-

mieckiego.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało pro-
wadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od 
nieruchomości, przeprowadzanie w terenie kontroli podatko-
wych, przygotowywanie projektów decyzji ustalających oraz 
zmieniających wysokość podatku od nieruchomości.
Oferty można składać w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (gmach 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III p., pokój 
nr 338) w terminie do 22 października 2004 r.
Oferty winny zawierać:
● list motywacyjny,
● CV z klauzulą  „wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych)”,

● kwestionariusz osobowy,
● dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane 

kwalifikacje. 
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.



Wydawca:  Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 tel. (032) 231-99-36, faks: (032) 231-99-01, www.um.gliwice.pl, bp@um.gliwice.pl
Redakcja:  Marek Jarzębowski (redaktor naczelny), tel. 239-12-89, e-mail: jarzebowski_m@um.gliwice.pl
Nakład:  5.000 egzemplarzy
Druk:  Drukarnia „Epigraf”
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Agencja Pracy PERSONEL pilnie poszukuje osób na stanowiska:
v KOWAL przemysłowy – praca na młocie spadowym (odkuwki do 

skrzyń biegów w samochodach, matrycowa obróbka cieplna),
v FLORYSTKA,
v PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – doświadczenie w branży przetwór-

stwa tworzyw sztucznych, doświadczenie w handlu, wykształcenie 
wyższe techniczne, do dyspozycji samochód i telefon służbowy, 

v SPAWACZ – uprawnienia W03, dobry stan zdrowia, miejsce pracy: 
Gliwice,

v TOKARZ,
v FREZER,
v STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW – praca tymczasowa.

Informacje:
tel. 032/775-18-59, tel./faks 032/775-18-58.

OFERTY PRACY

8 listopada 2004 r. 
w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Gliwicach, Pl. Inawlidów Wojennych 12  
zorganizowane będą 

pierwsze nieograniczone przetargi ustne na 
sprzedaż lokali użytkowych:

1. Staromiejska 42 - godz. 9.35,
2. Dworcowa 58 - godz. 10.00,

3. Chorzowska 31-33 dwa  lokale - godz. 11.00.
Dowody wpłaty wadium należy dostarczyć do Biura Podawczego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, Pl.Inwalidów 12, do 5 listopada 
2004 r. do godz. 15.00.
Pełna informacja na temat przetargu zamieszczona została w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym 29 września 2004 r. oraz w Internecie na stronie 
oraz na stronie www.zgm-gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Gliwice

z 17 września 2004 r.
o rejestracji przedpoborowych mężczyzn 

urodzonych w 1986 roku.
Na podstawie art. 31 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81. poz. 732, Nr 113, poz. 984 
i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz.1363, Nr 199, poz.1673, Nr 200, poz.1679 
i poz.1687 i z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr  90 poz. 844, Nr 96 poz. 874, Nr 139 
poz. 1326 i Nr 179 poz. 1750, Nr 210 poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz 
z 2004 r. Nr 116 poz.1203) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 
i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych 
(Dz.U. Nr 40, poz.173 i z 1999 r. Nr 69, poz.771)

podaje się do publicznej wiadomości
1. W czasie od 1 października 2004 r. do 31 października 2004 r. 

w godzinach od 8.00 do 15.00 przeprowadzona zostanie rejestra-
cja przedpoborowych.

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, oby-
watele polscy urodzeni w 1986 r. i zamieszkali stale bądź przebywający 
na pobycie czasowym ponad 2 miesiące na terenie miasta Gliwice.

3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, 
obywatele polscy, którzy nie posiadają uregulowanego stosunku do obo-
wiązku służby wojskowej, a nie ukończyli 24 roku życia. Obowiązek ten 
trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.

4. Rejestracja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, pok. 216, II piętro.

5. Do rejestracji przedpoborowi wymienieni w pkt 2 i 3 obowiązani są zgłosić 
się osobiście w terminie określonym w pkt 1 i winni przedstawić:
A. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego 

tożsamość,
B. dokumenty stwierdzające wykształcenie (ostatnie świadectwo 

szkolne).

6. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do 
rejestracji wskutek kalectwa, ułomności lub choroby obłożnej może 
obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliż-
szego otoczenia.

7. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia 
rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwają-
cego ponad 2 miesiące, zobowiązany jest zgłosić się do organu gminy 
właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego 
trwającego ponad 2 miesiące.

8. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miej-
sce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem 
zmiany miejsca pobytu.

9. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się 
do rejestracji we właściwym terminie, obowiązany jest uczynić to 
niezwłocznie po ustaniu przeszkód bez odrębnego wezwania, a także 
obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem 
innej osoby organ gminy przeprowadzający rejestrację o przeszkodach 
uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji – najpóźniej w dniu 
wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

10. NIE OTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA MĘŻCZYZN 
WYMIENIONYCH W PKT 2 i 3 OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO 
REJESTRACJI W TERMINIE OKREŚLONYM W OBWIESZCZENIU.
1) Wobec przedpoborowego nie zgłaszającego się do rejestracji w na-

kazanym terminie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny może być 
nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe 
doprowadzenie przez Policję do Urzędu Miasta, w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 31 ust. 6 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. 
zmianami).

2)  Niezależnie od środków przymusu wymienionych w ppkt 1 a przed-
poborowy nie zgłaszający się w nakazanym terminie i miejscu do 
rejestracji w myśl art. 224 cyt. wyżej ustawy podlega karze grzywny albo 
karze ograniczenia wolności. Takiej samej karze i grzywnie podlegają 
przedpoborowi, którzy nie przedstawią dokumentów – nakazanych 
w pkt 5 obwieszczenia.

 PREZYDENT MIASTA
 Zygmunt Frankiewicz 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity Dz.U. Dz 2000 r. nr 46, poz.543 z późn. zm.) 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomo-

ści wykazy zawierające nieruchomości:
• przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej:
Nr 374/2004 do 25 października 2004 r., Nr 375/2004 do 25 października 2004 r.,
Nr 371/2004 do 25 października 2004 r., Nr 372/2004 do 25 października 2004 r.,
• przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 

budynku:
Nr 373/2004 do 21 października 2004 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do 
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
 informuje



Powiatowy Urząd Pracy informuje... 

Poszukiwani:
- inżynier mechanik – wykształcenie wyższe, mi-

nimum 2 lata doświadczenia, umiejętność obsługi 
komputera (AUTO-CAD), znajomość języka nie-
mieckiego, miejsce pracy: Gliwice,

- pracownik ds. rozliczeń i kosztorysowania – wy-
kształcenie średnie lub wyższe, minimum 2 lata 
doświadczenia, umiejętność kosztorysowania, 
znajomość instalacji sanitarnych, miejsce pracy: 
Knurów,

- kierownik budowy – wykształcenie średnie bu-
dowlane, uprawnienia budowlane, miejsce pracy: 
teren kraju,

- pomocnik operatora wiertnic – wykształcenie 
średnie techniczne, prawo jazdy kat. B, miejsce 
pracy: teren Śląska,

- technik mechanik (utrzymanie ruchu) – wy-
kształcenie średnie, minimum 3 lata doświadcze-
nia, uprawnienia SEP, badania wysokościowe, 
miejsce pracy: Gliwice,

- elektryk-automatyk (utrzymanie ruchu) – wy-
kształcenie średnie, minimum 3 lata doświadcze-
nia, uprawnienia SEP, sterowniki Siemens, miejsce 
pracy: Gliwice,

- główny księgowy – wykształcenie średnie lub 
wyższe, doświadczenie w księgowości (księgo-
wość budżetowa), umiejętność obsługi komputera 
(Płatnik), znajomość prawa oświatowego, miejsce 
pracy: Gliwice,

- księgowa – wykształcenie średnie ekonomiczne, 
minimum 5 lat doświadczenia, znajomość języka 
niemieckiego, biegła znajomość problemów kadro-
wo-płacowych, miejsce pracy: Gliwice,

- zarządca nieruchomości – licencja, doświadcze-
nie w administrowaniu zasobami spółdzielczymi, 
miejsce pracy: Gliwice,

- barman-kelner – wykształcenie średnie, miejsce 
pracy: Gliwice,

- kelnerka – wykształcenie średnie, znajomość 
języka angielskiego lub języka niemieckiego, ksią-
żeczka zdrowia, minimum sanitarne, miejsce pracy: 
Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie minimum zawodowe 
handlowe, umiejętność obsługi komputera, miejsce 
pracy: Gliwice,

- sprzedawca – wykształcenie zawodowe handlo-
we, miejsce pracy: Pyskowice, Toszek,

- fryzjer – wykształcenie zawodowe, minimum 2 lata 
doświadczenia, miejsce pracy: Knurów,

- fryzjer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Gliwice,

- malarz antykorozyjny – wykształcenie zawodowe, 
obsługa aparatów ciśnieniowych, miejsce pracy: 
Zabrze,

- murarz pieców przemysłowych – wykształcenie 
zawodowe budowlane, miejsce pracy: teren kraju,

- specjalista w zakresie obsługi wiertnic – wy-
kształcenie zawodowe lub średnie, minimum 2 lata 
doświadczenia, prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: 
teren Śląska,

- elektryk samochodowy – wykształcenie zawodo-
we, minimum 3 lata doświadczenia, miejsce pracy: 
Gliwice,

- kierowca – wykształcenie zawodowe, emeryt lub 
rencista, prawo jazdy kat. C, E, miejsce pracy: Ruda 
Śląska,

- mechanik urządzeń hydrauliki siłowej – wy-
kształcenie średnie, minimum 5 lat doświadczenia, 
prawo jazdy kat. B, miejsce pracy: Ruda Śląska,

- lakiernik konstrukcji stalowych – doświadczenie 
(malowanie pneumatyczne), miejsce pracy: Za-
brze,

- monter instalacji sanitarnych – wykształcenie za-
wodowe, minimum 2 lata doświadczenia, uprawnie-
nia energetyczno-gazowe, miejsce pracy: Knurów,

- operator żurawia samojezdnego – uprawnienia, 
miejsce pracy: budowa autostrady (odcinek Klesz-
czów-Sośnica),

- operator otaczarni – uprawnienia, miejsce pracy: 
budowa autostrady (odcinek Kleszczów-Sośnica),

- frezer – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Zabrze,

- tokarz – wykształcenie zawodowe, miejsce pracy: 
Zabrze,

- magazynier – wykształcenie minimum zawodowe, 
uprawnienia do obsługi wózków widłowych, prawo 
jazdy kat. B, miejsce pracy: Gliwice,

- pilarz – uprawnienia, miejsce pracy: Rudziniec, 
Kleszców, Chechło, Świbie, Paczyna, Toszek, Po-
niszowice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12, pokój 105,w godzinach od 8.00 do 14.30.

S E A N S
F I L M O W Y

KINO AMOK
q 13 -14 października: Football Factory 

(16.00, 20.00)
q 15 -21 października: Football Factory 

(18.00)
RUSZ SWE CIAŁO - TRENUJ MÓZG

przegląd fi lmowy - godz. 18.00
 13 października: Klincz 
 14 października: Football Factory

KINO BAJKA
q  13 - 14 października: Atrakcyjny pozna 

panią (17.00, 20.30), Kawa i papierosy 
(18.45)

q  15 - 21 października: W 80 dni dookoła 
świata (16.30), Atrakcyjny pozna panią  
(18.45), Mój Nikifor (20.30)

KINO TEATR „X”
q  13 - 14 października: Vinci (17.00, 20.30), 

Noi Albinoi (19.00)

q  14 października: Księżniczka czardasza 
(18.30)

q  15 października: Zemsta nietoperza (18.00)
q  16 października: Hello, Dolly! (18.30)
q  17 października: O królewnie Śnieżce i sied-

miu krasnoludkach - przedstawienie charyta-
tywne (17.00)

GLIWICKI 
TEATR MUZYCZNY
ul. Nowy Świat 55/57

tel. 230 67 18, 232 11 01
e-mail: gtm@teatry.art.pl

www.teatr.gliwice.pl


